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 مبارزه و پيشگيري از فسادبراي  هاي مردمياستفاده از ظرفيت

 )بررسي تجربيات کشورهاي منتخب(

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

 یاست. وجود فساد در نهادها یاقتصاد يافتهسازمانموضوع مفاسد  ،شورکمسائل امروز ترين یاز جد يكی

موجب کاهش شده و  یگسترده اجتماعهای یتيالن، موجب نارضاک یاقتصاد یضررها برعالوه یومتكح

ها و روش اندهمواجهه بود یالتكن مشيز با چنيا نيدن یشورهاکگر ي. دشودمی تيمکحا اعتماد مردم به

 ل گرفته است.كده فساد به مرور شيبا پد یمواجهه تخصصدليل به ن مبارزه با فسادينو یو ابزارها

تخلفات  کاهشترين ابزارهای مبارزه با فساد، استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و يكی از قوی

است. نظارت عمومی از پايين به باال که مردم بازيگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولين عامل کشف 

 شوند.صوصی از اين طريق کشف میهای دولتی و خطوری که حدود نيمی از فسادها در سازمانبه ،تخلفات است

توان به آنها میازجمله  نهادی است کهقابله با فساد، نيازمند بسترهای استفاده از ظرفيت نظارت مردمی برای م

 د.اشاره کر« هاتشويق و پاداش برای آن»و « دهندگان فسادهای امنيتی از گزارشحمايت قانونی و حفاظت»

حاضر کشور فاقد بسترهای حقوقی و نهادی الزم برای درحال  کارآمدی نظارت مردمی،رغم به

دهندگان از گزارش کافی تيحما نه تنها است و دهی فسادعمومی و گزارشنظارت  یهافرآيندل يتسه

 رد.يگمی صورت ین افراديچن اب نامناسب یبرخوردها یدر موارد بلكه شود،انجام نمیفساد 

فراگير  یالزم براحقوقی  یجاد بسترهاينه ايختلف در زمم یشورهاکات يش رو تجربيدر گزارش پ

شده است.  ارائهها ن مثاليتراز موفق یدر جامعه مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد ینظارت مردم شدن

در  یالزم، گام مهم یجاد بسترهايتوان با امی ،یات جهانيه با توجه به آمارها و تجربکرسد نظر میبه

 شور برداشت.کدر يافته سازمان وای كهمفاسد شبخصوص به یو اقتصاد یجهت مبارزه با مفاسد ادار

 

 مقدمه

چون سازمان امور هايی سازمان .ندکمی نهيمختلف هزهای در بخش ريالارد يليدولت هرساله هزاران م

 یاالهاکاد يار زير بسيز هر سال با مقادين كاداره گمر و ات با هزاران نفر ارتباط داردياخذ مال یبرا یاتيمال

 ه بخواهند باکسودجو  ین موارد، احتمال حضور افرادياز اهريك  است. درروبرو  یو واردات یصادرات

پرداخت عوارض صادرات و  عدم اي یاتيمال یاظهارمکخدمات ارائه شده به دولت،  اال وکدر  فروشیکم

 شوند. تصرف درنمی محدود موارد فوقق فساد به يد دارد. مصادنند، وجوکب خود يرا نص یواردات منافع
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های نمونه یو مال ین اداريو تخلف از قوان یقانون یهادت استانداريرعا عدم و یخوارني، زمیاموال دولت

 ند. کمی شور واردکبه  یاديز یرماديو غ یه هرساله صدمات مادکست ی اگريد

شف و با آن برخورد کگوناگون فساد را های تيتوان در موقعمی ه چگونهکن است يا یال اساسؤس

شود و سپس می شف تخلف مطرحکمتداول های روش از یبرخهای تيابتدا محدود ين گزارشنمود. در ا

 کنندهتواند برطرفمی هک یارکعنوان سازوشف تخلفات بهکدر  یمردمدهندگان شراستفاده از گزا

از است تا ينهايی ارکه چه سازوکشود می انيگردد و بی میباشد معرفن يشيپهای روش هایتيمحدود

اياالت  گزارش نيز تجربيات بعدیبخش  دو در د.يعمل نماصورت کارآ به تخلفات یروش گزارش مردم

در زمينه استفاده از توان  اجمالی(صورت به) کشورهای منتخب مشروح( و نيز برخیطور بهمتحده )

مقررات وضع شده در  برخی قوانين ومورد مطالعه قرار گرفته و  ،بارزه با تخلفاتمردمی جهت کشف و م

 .شوداستفاده از نظارت مردمی، بررسی میهای زيرساخت تمهيدمنظور به اين کشورها

 

 فساد کشفهاي روش. 1

عمومی تقسيم کشف فساد را به دو گروه نظارت متمرکز و نظارت های روش توانبندی کلی میدر يك دسته

در نظارت درحالی که  نمود. در نظارت متمرکز، يك يا چند سازمان خاص متولی نظارت و کشف فساد است؛

شود و به بيان ديگر، از ظرفيت عموم جامعه برای ايفای نقش نظارت می« سپاریجمع»عمومی، وظيفه نظارت 

عمدتاً متمايل به  گيران و سياستگذاران،شود. هرچند ديدگاه رايج در ميان تصميمو کشف فساد استفاده می

 سپاری نظارت دارد.و اثربخشی بيشترِ جمعکارآيی  المللی نشان ازنظارت متمرکز است، اما مطالعات بين

ها و الزامات ها و نقاط ضعف نظارت متمرکز و تبيين مؤلفهدر اين بخش پس از معرفی محدوديت

 شود.المللی مقايسه میمطالعات بينبرمبنای  دی اين دو روشسپاری نظارت(، کارآمنظارت عمومی )جمع

 

 هاي آنتيمحدودو  شف فسادکز در کنظارت متمر. 1-1

ه در کشف فساد است کمتداول های از راه یو خارج یا حسابرسان داخلي ینظارتهای استفاده از سازمان

 ز عبارت است از:کروش نظارت متمرهای تياز محدود یبرخ رند.يگمی شورها مورد استفاده قرارکثر کا

 عدم تقارن اطالعات بازرسين و متخلفينالف( 

به اطالعات يكسانی دسترسی بايد  کنشعنی در مواردی که دو طرف يك برهمعدم تقارن اطالعات ي

رود و يكی از طرفين اطالعات بيشتری در اختيار داشته، در نتيجه می داشته باشند، اين حالت از بين

دست باال و قدرت بيشتری خواهد داشت. در اينجا نيز عدم تقارن اطالعات به اين معناست که بازرس 

اطالعات الزم را برای برخورد با تخلف در اختيار نداشته و از طرفی متخلف اين اطالعات را در اختيار 
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ن در چنين شرايطی متخلف دست باالتری داشته و اصوالً بازرس توان کشف و برخورد با دارد. بنابراي

ناظرين حلقه محدودی از افراد چراکه  ،تخلف را نخواهد داشت. اين ويژگی نظارت به روش متمرکز است

مل کرد عای گونهبه تواننمی توان از تعداد محدود افراد پنهان نگه داشت، امامی هستند و اطالعات را

ورود به درحال  که هيچ شخصی از تخلف مطلع نشود. برای مثال، وقتی يك کانتينر حامل کاالی قاچاق

صاحب که در صورتی باشد، ناظر مربوط از تمام محتوای محموله با جزئيات آن اطالع نداردمی کشور

 رند. انبارداری و... از محتوای آن اطالع داهای کننده، شرکتکاال، کارگران جابجا

 هانبود امكان حضور در تمام موقعيتب( 

که در خطر ايجاد فساد هستند بسيار زياد و پراکنده است و با رويكرد اتكای صرف به هايی موقعيت

ناظر در  انتصاب، ناظر يا ناظرانی قرار داد. طبيعی است که هانظارت متمرکز، بايد در تمامی اين موقعيت

شود، هزينه می نبوده و در همان حدی هم که از ناظرين استفاده پذيرامكانها موقعيت و هاهمه مكان

 کند. می اجرايی و مالی بااليی را بر حاکميت وارد

 بازرس و متخلف بينامكان تباني ج( 

منافع که در صورتی کند و مجدداًايجاد نمیمؤثری  پيوستن ناظر جديد به جمع ناظرين قبلی، تفاوت ساختاری

نيز وجود خواهد يافته سازمان فسادگيری شكل ناظر جديد در وقوع تخلف باشد، امكانعالوه به ينجمع ناظر

 نظارت همچنان تضمينی برای پيشگيری از فساد وجود ندارد.های داشت. بنابراين عليرغم افزايش هزينه

 باال اجراييهزينه د( 

متمرکز و افزايش تعداد ناظرين به های روش نظارت مستقيم و مبارزه با فساد از مسير تشديد نظارت

بخواهيم جديت بيشتری در برخورد با فساد صورت که در صورتی خودی خود هزينه اجرايی بااليی دارد و

شان شود که تنها وظيفهمی دهيم، اين هزينه افزايش خواهد يافت. همه اين هزينه نيز صرف ناظرينی

 ظيفه نيز در معرض فساد هستند.ن وبرخورد با تخلفات است و در انجام همي

 براي کشف فساد هامشوقکارآيي  عدمهـ( 

جهت تالش  یافکزه ي، انگاتشف تخلفکن با يمنافع بازرس يیهمسو عدمدليل به در حالت کلی، معموالً

 یبراهايی ن مشوقييدر صورت تعديگر نيز ازسوی  ن افراد وجود ندارد.يمبارزه با فساد در ا یبرا یواقع

وجود  به ی، منافع و بلكه بقای سازمان نظارتی، وابستهنظارتهای سازمان توسط بازرسين وشف فساد ک

های ناخودآگاه رفتار شود، موجب میفسادوجود  به سازمان یبقا یل وابستگكمشفساد خواهد بود. 

 . شودم ين قاعده تنظيطبق ا ینظارتهای سازمان

هنگفتی را بر های ای از ناظرين هزينهز از طريق حلقه بستهبنابراين روش نظارت مستقيم و متمرک

تواند می ن مواردياکند و نتيجه قابل قبولی نيز در کاهش تخلفات نخواهد داشت. می نظام عامل تحميل
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جهت  یگريروش ددنبال به دين بايبنابرا ن گردد.يشف و برخورد با متخلفکت در يموفق عدم منجر به

 بود. یمفاسد اقتصادشف و برخورد با ک

 

 و مزايا و الزامات آن نظارت يسپارجمع .2-1

حل راه التكه مشکشف تخلف باشد کمؤثر در  یاركتواند راهی میو نظارت مردمسپاری استفاده از جمع

شود می ه از اطالعات آحاد جامعه استفادهكنين روش به علت ايرد. در اکمرتفع خواهد نوعی به اول را

را مردم در يز ،افتياهش خواهد کشدت به دهندهحضور فرد گزارش عدم تقارن اطالعات و عدم احتمال

با  یه افراد مختلف و متعددکن سبب ين بدينند. همچنکناظر عمل عنوان به توانندمی از موارد یاريبس

 ر افراديسا فرد اول یه در صورت تبانکافت، چراياهش خواهد ک یتبان احتمالشوند، می مسئله روبرو

 رد. کتخلف عمل خواهند دهنده گزارشعنوان به

 ،باشدمی آن یقانونهای زيرساخت ازمند فراهم شدنيشف تخلفات نکدر  یت مردمياستفاده از ظرف

ن باشند. ياز طرف مفسدجويانه تالفی ین است در معرض خطر رفتارهاكتخلف ممدهندگان را گزارشيز

ن تحت ين افراد ناشناخته بماند و همچنيت ايشود تا هو یطراح يیارهاکسازو از است کهين نيبنابرا

 یرماديو غ یمادهای نهيگر گزارش تخلفات با هزيد ازسویرند. يقرار گ یو حفاظت یتيقواعد حما

زه يانگ یه افراد داراکشود  یطراحای گونهبه زين یزشيانگهای د نظامين بايبنابرا .همراه است یگوناگون

انجام  كسيشتر باشد ريگزارش تخلفات ب یزه افراد برايجهت گزارش تخلفات باشند. هرچه انگ یافک

پاداش به افراد عنوان به از آن ین و پرداختن بخشيمه متخلفيشتر خواهد شد. جرين بيمتخلف یفساد برا

 ازسویگردد و یمبارزه با فساد م فرآيندت افراد در کزه و مشاريش انگيتخلف سبب افزا کنندهشفک یعاد

ها ن مشوقين اينخواهد داشت. همچنهمراه به زيرا ن ینظارتهای پرداخت مشوق به سازمانهای گر آفتيد

 مبارزه با فساد منجر گردد.برای بازار نوعی و  یحقوق یات تخصصگيری مؤسسلكتواند به شمی

 ،جاد نخواهد شديدولت ا یبرا يیا اجراي ینه ماليچ هزيار هکن سازويه در اکن است يته مهم اكن

حاصل از  یديعامحل تخلفات صرفاً از دهندگان به گزارش یپرداختهای ار مشوقکن سازويدر اچراکه 

ن تخلف توسط يانجام شده باشد و ا یاگر تخلف یعنين خواهد شد. يشف و برخورد با متخلف تأمک

افشاگران با متخلف برخورد شده و متخلف  كشف نشده باشد و طبق گزارش و مدارک ینظارتهای سازمان

 خواهد شد.مند بهره بخشی از جريمه پرداخت شده توسط متخلف،مه شود، افشاگر از يجر

شف تخلفات کدر  یمردمهای تيد فراهم گردد تا بتوان از ظرفيه باک یار اصلکن سه سازويبنابرا

 عبارتند از: ،ردکاستفاده 
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 ،عموم مردم یمفاسد برا یحقوق یريگيتخلفات و پان گزارش كفراهم آوردن ام .1

از  یريجلوگمنظور به تخلفدهندگان ت از گزارشيحماهای ارکسازو یو اجرا یطراح .2

 ،تخلفدهندگان ه گزارشيو مقابله به مثل علگيری انتقام

 .لفايجاد انگيزه برای گزارش تخمنظور به دهندگان تخلفطراحی و اجرای سازوکارهای تشويق گزارش .3

 

 شف فسادکمتداول هاي روش سهيمقا. 3-1

ن نهاد در يمبارزه با فساد است. ا یالمللنيبنهاد  يك 1،(AFCE) انجمن بازرسان گواهی شده تخلف

 شور دارد.ک 150عضو از  75000شده است و  یازاندهرا 1988سال 

 استفادهسوءدر مورد فساد و  يیهابار گزارش يكهر دو سال  2008تا  1996ن سازمان از سال يا

 افته است.يشور توسعه ک 100به  2010ن گزارشات از سال يرده است. اکیم االت متحده منتشريدر ا

ه اروپا در مقاالت خود به يه پارلمان اتحادک یاست به نحو یادياعتبار ز ین سازمان دارايا یهاگزارش

 نند.کیم ن سازمان رجوعيا یهاگزارش

 

 ACFEبرخي گزارشات  .1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار گرفته  یشور مورد بررسک 96پرونده از  1388 ه در آنک 2اين سازمان 2012طبق گزارش سال 

 ر بوده است.يزصورت به تخلفات یهاپرونده شفکاست نحوه 

 

                                                 

1. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

2. Global Fraud Study, ACFE, 2012. 
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  شده شفک يشغل يهاتقلب و فسادها درصد. 1نمودار 

 2012 و 2010 يهاسال در شفک روش كيكتف به

 
Source: 2012 Global Fraud Study, ACFE.1 

 

 دهندگانتخلفات توسط گزارشدرصد  40ش از ينشان داده شده است ب ه در نمودارکهمانطور 

و ها درباره تقلب گواهی شده تخلفطبق گزارش انجمن بازرسان شف شده است. ک 2مردمی

شف تقلب کو پيشگيری  یگوناگون برا یارهاکوجود سازورغم به ،2012در سال  یشغل یهااستفادهءسو

شف تقلب در کروش  نيترمتداول ...و نظارتیهای سازمانمستقل،  یحسابرس ،یداخل یمثل حسابرس

از راه شف شده ک یفسادهااز  یميبه ن كينزد و است بوده یمردمدهندگان گزارشها از راه سازمان

دهد یم ن گزارش نشانين ايهمچن .اندهشدافشاگران برمال  گريد اي شنده،فرو ارمند،ک كي یخبررسان

نفر( و انواع مختلف )دولتی، خصوصی،  100نفر و بيشتر از  100اين نتايج در ابعاد مختلف )کمتر از ه ک

 یهاشف فساد، گزارشکن عامل يمهمتربرقرار است و در کليه موارد،  هاسازمان عمومی و غيرانتفاعی(

 .(3و  2)نمودارهای  است بوده یمردم

 

 

 

 

                                                 

 است. Account Reconcilliationمنظور از تقاطع اطالعات  .1

2  . Whistleblowers 
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 روش كيكتف به شده شفک يشغل يهاتقلب و فسادها . درصد2 نمودار

 ارمندک 100 از شتريب يدارا و ارمندک 100 از مترک يدارا يهاتکشر يبرا شفک 

 
Source: Ibid. 

 

 

  شده شفک يشغل يهاتقلب و فسادها . درصد3 نمودار

 يرانتفاعيا غي ،يخصوص ،يعموم، يانواع دولت برحسب شفک روش كيكتف به

 

Source: Ibid. 
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شف تخلفات کوه يشن يترارآمدکن و يه مهمترکاست  ین اصل اساسيا نندهکدکين موارد تأيا

 شف فساد است.کدر  یمردم یهاتينظارت و استفاده از ظرف یسپاراستفاده از جمع

. اندهقرار داشت یگاهيچه جاقاً در يدقدهنده ه افراد گزارشکمشخص شده ACFE  در گزارش

 ه مشخصکت دارد ين جهت اهميستم از ايبا سآنها  و نسبتدهنده افراد گزارش یگاه سازمانين جاييتع

 یتوان برایم نيصورت گرفته است و بنابرا یسازمان یهااز رده یاهياز چه الها ن گزارشيشتريند بکیم

 نمود. یزيربرنامهت آن يتقو

 

 فساددهندگان گزارش گاهيجا يآمار عي. توز4نمودار 

 
Source: Ibid. 

 

 نندگانکشفکعنوان به توانندیم دهند مردم در سطوح مختلفیم ج نشانين نتايه اکهمانطور 

م يت عظين ظرفيهرچه بهتر از ا استفاده یست برايبایم هادولتن ينند. بنابراکا تخلف عمل يفساد 

 ند.يالزم را فراهم نما یارهاکنموده و سازو یزيربرنامه

 ت عبارتند از:ين ظرفياستفاده از ا یالزم برا یرساخت اصليه در قسمت قبل اشاره شد سه زکهمانطور 

 ،عموم مردم یمفاسد برا یحقوق یريگيان گزارش تخلفات و پكفراهم آوردن ام .1

جلوگيری از منظور به تخلفدهندگان ت از گزارشيحما یهاارکسازو یو اجرا یطراح .2

 ،تخلفدهندگان ه گزارشيو مقابله به مثل عل یريگانتقام

 یزه برايجاد انگيامنظور به تخلفدهندگان ق گزارشيتشو یارهاکسازو یو اجرا یطراح .3

 .گزارش تخلف
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 تخلفدهندگان ا در استفاده از گزارشيكاالت متحده آمريتجربه ا. 2

 یالتيا نيقوان نياز ا یوجود دارد. بعضگزارش تخلفات در ارتباط با  یگوناگون نيقوان االت متحده،يادر 

شور اجرا ک اسرسردر فدرال بوده و  گريد یاالجرا هستند و بعضالزم التيچند ا اي كيفقط در بوده و 

ن يقوان»به دو دسته  دهندگان تخلف،زارشدر حوزه گ االت متحدهين ايقوان یلک طوربه .شوندیم

« یقين تشويقوان»ن يه افشاگران و همچنيو مقابله به مثل عل یريگاز انتقام یريجلوگ یبرا« یتيحما

 تخلف دردهندگان حمايت و تشويق گزارش ینونک ساختارشود. یم ميتقس یزه افشاگريجاد انگيا یبرا

ن يو همچنده يش از صد سال نگاشته شده و اصالح گرديه در طول بکاست  ینياالت متحده حاصل قوانيا

ق يت و تشويحما ین فدرالياز قوان یبرخ 1.ر واقع شده استيمورد تفس بارها توسط دادگاه فدرال

 2.خالصه شده است 1در جدول تخلف دهندگان گزارش

 

 مريكادر آ دهندگان تخلفبرخي از قوانين فدرالي حمايت و تشويق گزارش .1جدول 

سال 

 بيتصو
فرمان اجرايي /نام قانون  توضيحات 

1778 Whistleblower Protection Law یعموم 

1863 False Claims Act لنكنيتام( معروف به قانون ل يیوکدولت ) یجابه تياكش 

1912 Lloyd-La follette Act نگرهکارمندان دولت در صورت اطالع به کت از يحما 

1970 Federal Railroad Safety Act آهنراه 

1972 Clean Water Act (یست )منابع آبيط زيمح 

1974 Safe Drinking Water Act (یدنيست )آب آشاميط زيمح 

1976 Resource Conservation and Recovery Act (یو سم جامد یهاست )دفع زبالهيط زيمح 

1976 Toxic Substances Control Act (ینترل مواد سمکست )يط زيمح 

1977 Federal Mine Safety and Health Act معدن 

1978 Civil Service Reform Act یخدمات عموم 

1982 Surface Transportation Assistance Act ینيزم ونقلحمل 

1988 Military Whistleblower Protection Act مسلح یروهاين 

1989 Whistleblower protection Act یبخش خصوص 

1990 Clean Air Act هوا( ینترل آلودگکست )يط زيمح 

1998 Intelligence Community Whistleblower 

Protection Act 
 یتيز امنکمرا

1998 Defense Intelligence Community Whistleblower 

Protection 
 وزارت دفاع

2000 Wendell H. Ford Aviation Investment and 

Reform Act for the 21st Century 
 يیهوا ونقلحمل

                                                 

1. The False Claims Act: A Primer, 2011. 

https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_primer.pdf  

2. Corruption and Conflict of Interest in the European Institutions: The Effectiveness of 

Whistleblowers, 2011. 

http://www.europarl.europa. eu/thinktank/en /document .html?reference=ipol-join_et(2011)453222 

https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_Primer.pdf
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سال 

 بيتصو
فرمان اجرايي /نام قانون  توضيحات 

2002 Notification and Federal Employee 

Antidiscrimination and Retaliation Act 
 ارمندان فدرالکت از يحما

2006 The Tax Relief and Health Care Act 
تخلف در دهندگان ت از گزارشيحماق و يتشو

 و نظام سالمت یاتيبخش مال

2010 Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act 
 بورس و بازارهای مالی

2012 Presidential Policy Directive 19 یتيز امنکمرا 

2013 Criminal Antitrust Anti-Retaliation Act ل تراست(كياز تش یريشگي)پ یاقتصاد مل 

2014 All Circuit Review Extension Act ارمندان دولتک 

 .لفؤمهای يافته مأخذ:

 

 خچهيتار. 1-2

 بيتصو به 1«قانون حفاظت از افشاگران» عنوان با و 1778 سال در تخلفدهندگان گزارش از تيحما قانون نياول

دهندگان گزارش نياولعنوان به متحده االتيا يیايدر یروين افسران 3،مارون چاردير و 2شاو ساموئل. است دهيرس

 برمبنی ايكآمر يیايدر یروين فرمانده 4،نزكيپها كسيا هيعل نفر دو نيا. شوندیم شناخته شورک نيا خيتار در فساد،

 آن برعالوه و شدند اخراج نزكيپها توسط نفر دو هر ،یافشاگر نيا از پس. دادند شهادت یسيانگل انيزندان نجهكش

 30 در را «تخلفدهندگان گزارش از تيحما قانون» نگرهک ،یريدرگ نيا یپ در 5.ردک تياكش آنها از نزكيپها

 مشاهده صورت در شدند موظف انينظام یتمام قانون، نيا براساس. ردک بيتصو ت آرايثرکبا ا 1778 یجوال

 دهند گزارش مربوطه مقامات اي نگرهک به را مراتب ،یگريد شخص هر اي افسران توسط قانون خالف اعمال گونههر

 تبرئه مارون و شاو قانون، نيا بيتصو از پس. دينما یقانون تيحما افشاگران از است موظف دولت زين مقابل در و

 6.ديگرد نارکبر سمتش از و ومكمح نزكيپها و شده

 سال به مربوط ،نمود تخلفدهندگان گزارش قيتشو به اقدام ت،يحما برعالوه هک یقانون نياول

 بيتصو به 7«قانون ادعاهای نادرست» عنوان با هک استيكآمر متحده االتيا یداخل یهاجنگ و 1863

 یزاتيتجه یبرتر انيشورش به نسبت ارتش آمريكا کلی طوربه ا،يكآمر یداخل جنگ یهاسال در. ديرس

 یبرخ یاركهم با موارد از یبعض در) ارانكمانيپ. نبود گونهنيا جنگ يیابتدا یهاسال حال نيا با. داشت

 آن رفع یبرا نگرهک مسئله، نيا رواجدليل به .فروختندیم ارتش به را یتيفکيیب زاتيتجه( انينظام

 هفت تهيمک. بود ارتش اتکتدار ستميس از تفحص و قيتحق تهيمک نيا فهيوظ. داد لكيتش را یاهتيمک

                                                 

1. Whistleblower Protection Law 

2. Samuel Shaw 

3. Richard Marven 

4. Esek Hopkins 

5. http://www.whistleblowers.org/storage/documents/WPEA/appeal%20letter-july1778.jpg 

6. http://www.whistleblowers.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1251 

7. The False Claims act 
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 در یاهصفح 3000 گزارش تينها در شاهد صدها از استفاده با و نمود برگزار استماع جلسه نيچند نفره

 1.ردک منتشر را یالهبردارک و فساد یهاپرونده مورد

قانون ادعاهای » قانون بيتصو به اقدام نگرهک آمدهوجود به نابسامان تيوضع با مبارزهمنظور به

 یرقانونيغ اقدامات هک یشهروندان دارد، شهرت زين 2لنكنيل قانون به هک قانون نيا طبق. نمود «نادرست

 خسارت دو برابر متخلفان نيهمچن. ردندکیم افتيدر زهيجا دادندیم گزارش ینظام یقراردادها دررا 

 مهيجر زانيم قانون، یبعد اصالحات در. شدندیم مهيجر دالر 2000 مبلغ ثابت عالوههب، دولت به وارده

 3.افتي شيافزا متقلبانه مطالبه هر یازابه یدالر 10000 تا 5000 مهيجر و وارده خسارت برابر سه به

 در خالصه طوربه»: ديگویم قانون نيا در شده استفاده دهيا فيتوص در طرح یاصل حامی واردها وبيكج

 دادم، قرار دغل فرد یريمچگ یبرا را دغل فرد يك ردم،ک استفاده «ردنک وسوسه» یميقد دهيا از قانون نيا

 4.«امافتهي ارانکدغل آوردن مهكمح به یبرا حالهب تا هک است یراهن يترامن وترين سريع نيا

 

 تخلفدهندگان ت از گزارشيحما. 2-2

قانون »در  مثالعنوان به ده است.يب رسيتخلف به تصودهندگان ت از گزارشيحمامنظور به ین مختلفيقوان

ارمند، طرف قرارداد کاگر » چنين بيان شده:ن حوزه است ين ايقوانن يتریمياز قد يكیه ک «ادعاهای نادرست

مورد آزار  يا د شوديتهد یبه هر نحو شود ياار معلق کاز  يا ابديتنزل رتبه  شود يانار کار برکاز  ،ورکمور مذا مأي

حق درخواست خسارت را خواهد  رد،يار قرار گکن يض نسبت به قوانيمورد تبع یگريا به هر روش ديرد يقرار گ

ور، پرداخت دو برابر کوم به استخدام مجدد فرد مذكارفرما محک ،ار وارد شودکط ين فشارها در محياگر ا .«داشت

 یدعو یهانهيار، سود مبلغ خسارت تا زمان پرداخت، پرداخت هزکاز  ینارکبردليل به جاد شدهيخسارت ا

 شود.یم خاص یهال و جبران خسارتکيوهزينه ، يیقضا

بايست در راستای صيانت از محرمانگی پرونده و مخفی ماندن هويت افشاگر، شاکی خصوصی ابتدا می

طوری که گردد بهمحرمانه تكميل میصورت به دادخواستی را در دادگاه فدرال منطقه تنظيم نمايد. دادخواست

دادستان همراه به دخواست، وزارت دادگستریباشند. پس از تكميل داتنها دولت و شاکی خصوصی از آن آگاه می

روز بررسی نموده و تصميم بگيرند که آيا در مورد اين مسئله مداخله نمايند  60ای، موظفند ظرف مدت همنطق

تواند مدت زمان بيشتری . دولت می(ردگي)مداخله دولت به اين معناست که پيشبرد پرونده را برعهده می ؟يا خير

 5گونه است.هم همين و معموالً ب نمايدرا برای بررسی طل

                                                 

1. https://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/03/07/the-civil-wars-war-on-fraud/?_r=0 

2  . Lincoln Law 

3. http://legislink.org/us/pl-99-562 

4. http://mwcnews.net/focus/politics/1993.html?fontstyle=f-larger 

5. https://www.law.cornell.edu/wex/qui_tam#content  

https://www.law.cornell.edu/wex/qui_tam#content
https://www.law.cornell.edu/wex/qui_tam#content
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در  تخلفدهندگان گزارشحفاظت از  یمتحده برا االتيه در اکاست  یگريقانون د ژ1،قانون فولت

قانون،  نيطبق ا. براست دهيرس بيتصو، رابرت الفولت به جمهوريخواه شنهاد سناتوريو با پ 1912سال 

و  یاركهرگونه خالفدرخصوص  شده یبندطبقه یاطالعات اكينگره آمرک یه براک یارمندانکدولت از 

 ايبه اخراج و  ديند و هرگونه اقدام اعم از تهدکیم تيحما دنينمایم هيافراد ته ريران و سايرفتار مدءسو

 را جرم شناخته و ازدهندگان گزارشدر مورد  ربطيذ یهانهادها و دستگاه ازسویجويانه تالفی اقدامات

 آورد.یمعمل به الزم را یهاتيحما طيشرا گونهنيدر ا آنها

 االتيا فدرال دولت یعموم خدمات اصالح به اقدام 1978 سال در 2،اصالح خدمات اجتماعی قانون 

 مقررات و نيقوان نقص گزارش قبال در دولت نانکارک از تيحما در یمواد زين قانون نيا در. نمود متحده

 .است شده آورده تيمسئول از استفادهسوء اي

 یهابخش در هک یافشاگران از تيحمامنظور به 1989 صوبم 3زنانحمايت از سوت قانون نيهمچن

 به تنها 1978 سال مصوب یاجتماع خدمات اصالح قانونچراکه  ،شد بيتصو نندکیم ارک یخصوص

 قانون نيا. بود یقبل نيقوان ملكم قانون نيا یعبارتبه. بود پرداخته یدولت یهابخش افشاگران از تيحما

 با شغلشان شدن نيگزيجا اي حقوق اهشک رتبه، تنزل دچار اطالعات یافشادليل به هک یارمندانک از

 از قبل هک است شده خواستهدهندگان گزارش از قانون نيا در. ندکیم تيحما ،اندهشد گريد نفر يك

 تحت نند،ک ثابت را شانيادعا نتوانند افشاگرانکه در صورتی .نندکآوری جمع را الزم كمدار ،یافشاگر

 .گرفت خواهند قرار یقانون گرديپ

 

 خاصهاي قوانين حمايتي در حوزه. 3-2

و  یريجلوگ یتخلف در راستادهندگان از قدرت گزارش یمختلف یهااالت متحده در حوزهيشور اکدر 

پرداخته دهندگان ت از گزارشيبه حما ین مختلفيقوان ن منظوريشف تخلفات استفاده شده است و بدک

 موضوع نيا به ميمستق طوربه شوند،می مطرح یزنسوت مورد در ايكآمر در هک ینيقوان از یاريبس است.

 یاجرا یبرا یافشاگر ابزار از استفاده ،یقانون الزم یبسترها جاديا با آن از بند يك یول ،پردازندنمی

 .ندکمی فراهم را قانون آن اهداف

 آهنراهت تخلف در مقررادهندگان ت از گزارشيحما الف(

 سراسر در آهنراه خطوط مقررات ميتنظ به مربوط، 1970مصوب  4،فدرال امنيت خطوط آهن قانون 

 و نيقوان از یتخط گونههر هک یارمندانک و ارگرانک از قانون نيا از یبخش در. است متحده االتيا

                                                 

1  . Lloyd-La Follette Act 

 (Civil Service Reform Act) 11فصل  /5: عنوان USکد  .2

 (Whistleblower Protection Act) 12فصل  /5: عنوان USکد  .3

 20109بخش  /49: عنوان USکد  .4
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 گزارش آهن خطوط ینگهدار و ريتعم و احداث مراحل در را قانون نيا در شده نيمع یهااستاندارد

 .است گرفته صورت یجد یقانون یهاتيحما نند،ک

 كتخلف در مقررات آب پادهندگان ت از گزارشيحما ب(

 جهت در هک یافراد هيلک از شد لفكم دولت آن در و ديرس بيتصو به 1972 سال در 1،آب پاك قانون

 یهاتيحما ندينمایم اقدام ايكآمر یآب ستيز طيمح بهرسانی آسيب و خالف اعمال و رفتارهاءسو یافشا

 .آوردعمل به را الزم

 يدنيدر قانون آب آشام تخلف دهندگانت از گزارشيحما ج(

 تخلفدهندگان گزارش از تيحما جهت يیبندها شامل زين 1974 سال مصوب 2آب آشاميدنی سالم قانون

 نوع هر تحت اي شده اخراج قانون نيا مفاد تيتقو و اجرادليل به هک متحده االتيا ارمندانک یتمام. است

 سازمان به مربوطه نهاد هيعل یتياكش هک دارند فرصت روز 30 مدت به ،اندهگرفت قرارجويانه تالفی اعمال

 .رنديگ قرار قانون نيا خاص یهاتيحما تحت اثبات صورت در و نندک ميتسل یشغل تيامن و سالمت

 (يجامد و سم يهادفع زباله)منابع  يابيقانون حفظ و باز درتخلف  دهندگانگزارش حمايت از د(

 یسم و جامد یهازباله دفع مقررات نندهکميتنظ یاصل قانون 1976 سال مصوب 3منابع یابيباز و حفظ قانون

 منابع حفظ ،یسم یختنير دور مواد برابر در افراد یسالمت و ستيز طيمح حفظ هدف با قانون نيا. است

 یهاوستيپ از يكی در. است شده یطراح ...و آن افتيباز زانيم شيافزا و زباله ديتول اهشک ،یانرژ و یعيطب

 30 تا اندهشد اخراج قانوناين  سازمانشان از یتخط یافشادليل به هک یافشاگران هک است شده حيتصر قانون

 .رنديگیم قرار قانون نيا ژهيو یهاتيحما تحت و داشته تياكش حق اخراج از پس روز

 ينترل مواد سمک در قانونتخلف دهندگان ت از گزارشيحما هـ(

 و تيتقودليل به هک یافراد از یقانون ژهيو یهاتيحما 1976 سال مصوب 4یسم مواد نترلک قانون

 .آوردیمعمل به اندهگرفت قرار یشغل ضيتبع مورد قانون یاجرا

 ارانكمعدن يار براکمن و نامناسب ياريغ يهاتيوضعدهندگان ت از گزارشيحما و(

 سال در ابتدا هک قانون نيهم بر یاهياصالح ،1977 سال مصوب 5معدن تيامن و سالمت فدرال قانون

 در ارک هک نيا به توجه با. شد بيتصو ارترک یميج در دوره قانون نيا. است بود، شده بيتصو 1969

 منياريغ یهاتيوضع گزارشمنظور به قانون نيا ،است مشاغلن يتركخطرنا ون يترسخت از يكی معدن

 همچون يیهاتيحما قانون نيا. است شده بيتصو یانسان فاجعه گونههر از یريجلوگ جهت نامناسب و

                                                 

 (Clean Water Act) 1387تا  1251های بخش /33: عنوان USکد  .1

 300f (Safe Drinking Water Act)بخش  /42: عنوان USکد  .2

 (Resource Conservation and Recovery Act) 82بخش  /42: عنوان USکد  .3

 (Toxic Substances Control Act) 2629تا  2601های بخش /15: عنوان USکد  .4

 (Federal Mine Safety and Health Act) 22فصل  /30: عنوان USکد  .5
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 طيشرا در ارک از زدن باز سر بودن یقانون افشاگران، هيعل يیقضا یدعو اي فشار گونههر یقانون منع

 .ندکیم فراهم افشاگران یبرا را... و معدن ارک یخاموش یهازمان در حقوق افتيدر من،ياريغ

 يتخلف در بخش نظامدهندگان گزارش حمايت از ز(

 هک یافشاگران از هک است یقانون زين 1988 سال مصوب 1ینظامدهندگان گزارش از تيحما قانون

 از تنها قانون نيا. ندکیم تيحما نند،ک گزارش ايكآمر مسلح یروهاين در را قانون خالف یهاتيفعال

 نگره،ک عضو يك مسلح، یروهاين داخل از خود مافوق مقامات از يكی ارياخت در را اطالعات هک یافشاگران

 .ندکیم تيحما دهند قرار دفاع وزارت بازرس اي یعموم بازرس يك

 كپا يتخلف در قانون هوادهندگان ت از گزارشيحما ح(

 یطراح یاالت متحده در سطح مليا یهوا ینترل آلودگکبا هدف  1990وب سال مص 2 كاپ یقانون هوا

ه در مورد انحراف از مفاد قانون کاست  یاز بندها مربوط به حفاظت از افراد يكیز ين قانون نيشد. در ا

ارفرما کت او ياكاخراج شده باشد، با ش ،ح فرديپس از گزارش صحکه در صورتی دهند.یم فوق گزارش

 باشد.یم خسارات وارده یموظف به استخدام مجدد و پرداخت تمام

 ت پروازيحفظ امن يتخلف برادهندگان استفاده از گزارش ط(

االت يا يیت خطوط هوايامن یبا هدف ارتقا 2000در سال  213گذاری و اصالح هوانوردی قرن سرمايه قانون

 گونهه هرک یارمندانکن قانون از ياز ا یشود. در بخشیم شناخته AIR 21با نام  و شده است یمتحده طراح

ن شده ييتع یمنيا یت استانداردهايرعا عدم ماها ويار رفته در ساخت قطعات هواپکدر مواد به  یتيضعف امن

 امل صورت گرفته است.کت ينند، حماکروز پس از وقوع تخلف گزارش  90ن قانون را تا يدر ا

 

 تخلفدهندگان شرق گزايتشو. 4-2

ت از يق و حمايتشومنظور به هکاست  يیاز ابزارها يكیجذاب  یمال یهادر نظر گرفتن پاداش

گزارش تخلف  یماد یهانهيتواند هزیها من پاداشيرد. ايگیم تخلف مورد استفاده قراردهندگان گزارش

جاد يبا اها قين تشوين ايرا پوشش دهد. همچن یمربوط به دادرس یهانهيافراد و هز ینه زمانيمانند هز

ه به ناشناس مانند کشود یم منجر یخصوص یات حقوقمؤسس یريگلكبه ش «بازار مبارزه با فساد»

، از طرف یماد یهاآوردن مشوقدست به ات با هدفمؤسسن يد. اننکیم كمکتخلف دهندگان گزارش

 یاتمؤسسن ي. وجود چنکنندمی اثبات تخلفات را پيگيری نيابتی و تخصصی،صورت به ،دهندهفرد گزارش

ن ياچراکه  ار حذف شوندکخودصورت به ندارند یافک كه مدارک يیهاه اوالً گزارشکشود یم باعث

                                                 

 (Military Whistleblower Protection Act) 1034بخش  /10: عنوان USکد  .1

 (Clean Air Act) 1زیرفصل  /85فصل  /42: عنوان USکد  .2

 Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act for the 21st) 42121بخش  /49: عنوان USکد  .3

Century) 
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 اد باشد،يز دن آنهايجه نرسيه احتمال به نتک يیهارا صرف پرونده وقت خود یخصوص یهاتکشر

ن يق ايدارد، تنها از طر یحقوق یهااز به تخصصينآنها  ليه تحلک یاهديچيپ یهااً پروندهينند. ثانکینم

 دارند. یريگيان پكام سازوکار

تخلف دهندگان ق گزارشيتشومنظور به هکاالت متحده يا یاهين پايقوان یاز برخ یاهدر ادامه خالص

  شود.می است ذکر دهيب رسيبه تصو

 لنكنيقانون ل الف(

)معروف به  1ادعاهای نادرستاالت متحده با قانون يتخلف در ادهندگان گزارشق يار تشوکسازو یطراح

 ،دهندگانت از گزارشيحما برعالوهد يب گرديتصو 1863ه در سال کن قانون يا لن( آغاز شد.كنيقانون ل

ر ياستفاده در سا یبرا 1986در سال  لنكنيقانون لن افراد در نظر گرفته بود. يا یبرا یاهژيق ويتشو

ر يتخلفات در سادهندگان ب گزارشين ترتيم داده شد. بدي( تعمینظام برعالوه) یدولت یقراردادها

 گشتند.مند بهره یقيتشو یهاز از پرداختين یدولت یقراردادها

 :عبارتند از دهند گزارش آن مورد در توانندیم تخلفدهندگان گزارش هک یمواردموجب اين قوانين، به

 ه دولتيخالف واقع عل ايدروغ  یطرح دعو -

 ل داده شده به دولتيت محصول تحويفکيا يش از حد جلوه دادن مقدار يب -

 به دولت  یبده یاظهارمک -

 یريگيپ 2کويی تام فرآيند در یقيحق اشخاص اي و یدادگستر وزارت توسط قانون نيا یاجرا

ه ياز دولت، عل یندگيبه نمادهد تا یبه اشخاص اجازه م فرآيند نيا قيطر از لنكنيل قانون. گرددیم

دولت درواقع  فرآيندن يند. در ايم نماياز دولت هستند، دادخواست تنظ یالهبردارکه متهم به ک یافراد

تواند تا یم یخصوص کیوم گردد، شاكه محيعلیٌجه برسد و مدعيت به نتياكاست. اگر ش یدادخواه اصل

ست آن را يبای، متخلف ميیم قضايپس از تصم هک یوجه یعنين پرونده )يدولت از ا یافتيدرصد در 30

 3ند.کافت يبه دولت بپردازد( را در

دهنده )گزارش یخصوص کین دعوا در پرونده، شايردن طرفکا مصالحه يدولت و  یروزيدر صورت پ

شود. یم كدولت را مال یافتيدرصد در 25تا  15ن يل بودن در پرونده بيزان دخيتخلف( بسته به م

 یروزيتواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیم یخصوص کید، شايدولت مداخله ننماه ک یدرصورت

ح يناصح یهاتيز در فعالين یخصوص کیشاکه در صورتی گردد. كدولت را مال یافتيدرصد در 30تا 

 4 دهد.یاهش مکپرونده  یافتيمرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از در

                                                 

1. False Claims Act (with amendments in 1943, in 1986, in 1989 with WPA and in 2009 with FERA) 

2. Qui tam 

3. https://www.law.cornell.edu/wex/relator#content 

4. https://www.law.cornell.edu/wex/False_Claims_Act#content  

https://www.law.cornell.edu/wex/relator#content
https://www.law.cornell.edu/wex/relator#content
https://www.law.cornell.edu/wex/False_Claims_Act#content
https://www.law.cornell.edu/wex/False_Claims_Act#content
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 یلن مورد اصالحات فراوانكنيقانون ل 1،جبران و مبارزه با تخلفات ب قانونيبا تصو 2009در سال 

ردند کیبه دولت پرداخت م یه پولکرا  يیها و نهادهاتکهمه افراد، شر باًين اصالحات تقريقرار گرفت. ا

 قرار داد. تأثيرتحت  را شامل شد و نمودندیافت ميدر یا از دولت فدرال وجوهاتي

 لينكلن قانون ياجرا جينتا ب(

ون يليم 2/1ن يانگيم طوربهون دالر )يليم 87لن حدود كنيل قانون ليفصل ذوحل 73، 1987در سال 

ارد دالر يليم 3ن عدد به يا 2010ه در سال ک یفصل( به خزانه بازگرداند. در حالوهر حل یازادالر به

 (5)نمودار  ه است.سالمت ارتباط داشتدرصد به مفاسد بخش  83زان ين ميافت. از ايش يافزا

 یها( و دادخواستی)آب یدولت یهاشده توسط دادخواست بازيابیمبلغ  یتجمع، ميزان 6در نمودار 

شده توسط افشاگران  بازيابیزان يه مکدهد یم ( آورده شده است. نمودار نشانیا)قهوهدهندگان گزارش

 دالر بوده است.ارد يليم 10حدود  2005تا  1987 یهان ساليب

 

 2006تا  1987شده طبق قانون لينكلن از سال و دريافت اعمال جرائم  . ميزان5نمودار 
 

 

Source: Taxpayers Against Fraud, The 1986 False Claims Act Amendments: A Retrospective Look at Twenty Years of 

Effective Fraud Fighting in America, 2006 

 

                                                 

1  . The Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA) 
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 دولتي و خصوصيهاي شده توسط دادخواست بازيابيتجمعي مبالغ  ارزش. 6نمودار

 
 

Source: TAF, www.taf.org -A Retrospective Look At Twenty Years of Effective Fraud Fighting In America 
 

 اتيتخلف در حوزه مال دهندگانهاي اعطا شده به گزارشپاداشج( 

معافيت  طبق قانون 2006از سال  اتيدر حوزه مالآمريكا  1درآمد داخلی خدماتگزارش تخلف برنامه 

دهندگان ، اطالعات واصله توسط گزارش2016تا  2007از سال  .افتي توسعه 2مالياتی و مراقبت سالمت

 در اين بازه،شود. آوری جمع یاتيدالر درآمد مالميليون  400و ارد يليم 3ش از ينمود تا ب كمکتخلف 

 یتخلف اعطا شده است. سال مالدهندگان ن قانون به گزارشيل ايون دالر پاداش ذيليم 465از  شيب

 99ن سال يتخلف بوده است. در ادهندگان گزارش یبرا يیاعطا یهازهين سال از منظر جايبهتر 2015

 3 ون دالر اعطا شده است.يليم 103ش از يب یپاداش با ارزش

 

 ف تخلدهندگان به گزارش 2015تا  2013که از سال  جوايزيعوايد و . آمار 2جدول 

 در حوزه ماليات پرداخت شده

 2015سال مالي  2014سال مالي  2013سال مالي  

 99 101 133 تعداد جوايز پرداخت شده

 11 9 6 آوری شدهميليون دالر جمع 2د عوايد باالی تعدا

 103486677 52281628 54054587 مجموع جوايز پرداخت شده )دالر(

 501317481 309990568 343674315 مجموع عوايد حاصل از گزارشات )دالر(

 6/20 9/16 7/15 )درصد( آمدهدست به نسبت جوايز پرداختی به عوايد

Source: IRS Whistleblower Program, Fiscal Year 2005, Annual Report To The Congress.  

                                                 

1  . Internal Revenue Service (IRS) 

2  . The Tax Relief and Health Care Act 

3. https://www.irs.gov/uac/whistleblower-office-annual-reports 
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دهندگان له گزارشيوسحقوق سهامداران به ، حفاظت ازكفران -داد يقانون اصالحات مالد( 

 تخلفات

ون يسيمدر ک یاه، برنام2010در سال  كفران-ب قانون داديو با تصو 2008سال  یپس از بحران مال

را  یتکشر یالهبردارک ،ه با ارائه اطالعات موثقک یه بر طبق آن افرادکآغاز شد  1بهادار بورس و اوراق

 يكش از يب یت خاطکمه شريه جرکد ين قيالبته با ا) گردندمی برخوردار یق ماليبرمال سازند از تشو

ت متخلف است. کاز شر یافتيدرصد پول در 30تا  10ن يز بين یزه افشاگريزان جايم ون دالر باشد(.يليم

 است.« قيت(، ناشناس بودن و تشويحفاظت )حما»ن قانون يا یسه محور اصل

ا در ارسال يشور دنک 96، مردم يیايكمرشهروندان آ برعالوه كفرانـ ستفاده از قانون داد با ا

. (2)شكل  اندهز به خود اختصاص داديرا ن یمال یهاقياز تشو یو تعداد اندهت نمودکاطالعات مشار

بهادار اعطا ون بورس و اوراق يسيمکبرنامه گزارش تخلفات در  یه با اجراک یمرزن پاداش برونيبزرگتر

 2 ون دالر دارد.يليم 30معادل  یشده، ارزش

 

 مختلف براي کشف تخلف در بورس اوراق بهادار آمريكاهاي مشارکت افراد از کشور .2شكل 

 
Source: 2016 Annual Report To Congress On The Dodd-Frank Whistleblower Program. 

 

 ايكاالت متحده آمريدر ادهندگان گزارشله يوسشف تخلفات بهکاز  ييهانمونه. 5-2

 یهاتخلف در حوزهدهندگان گزارش واسطهکشف تخلفات بهاز  یاديز یهااالت متحده نمونهيشور اکدر 

جرائم  زانيد و من موارياز ا یر برخيو... وجود دارد. جدول ز یات، انرژي، مالكی، بانیمختلف درمان

 3.دهدیم متخلف را نشان یهاتکشر

                                                 

1. The Securities and Exchange Commission (SEC) گري بازار اوراق هدف تنظیم توسط كنگره با: این کمیسیون

 اندازي شده است.راه 1934گذاران در سال بهادار و حمايت از سرمايه

2  . https://www.sec.gov/files/owb-annual-report-2016.pdf 

3. http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases 
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 اساس ارزش جريمهنون لينكلن بربندي تخلفات کشف شده توسط قا. رتبه3جدول 

 مبلغ جريمه )دالر( نام شرکت
GlaxoSmithKline* 2.000.000.000 
Johnson& Johnson* 1.720.000.000

Pfizer* 1.000.000.000

Bank of America 1.000.000.000
Tenet 900.000.000

Abbott* 800.000.000

HCA* 731.400.000
Merck 650.000.000

HCA* 631.000.000

Merck* 628.000.000
JPMorgan Chase 614.000.000

Amgen* 612.000.000

GlaxoSmithKilne* 600.000.000

erono Group* 567.000.000 

Source: Taxpayers Against Fraud Education Fund (TAF) – 2012. 

  

 شود.یم اشارهآنها  یهاشف تخلف و پاداشک یهااز نمونه یدر ادامه به برخ

 Glaxo Smith Klin ييت داروکشف تخلفات شرک الف(

ن يامنظور به شود.یم انجام یتوسط دولت در قالب نظام خدمات درمان يیهااالت متحده پرداختيدر ا

ق توسط سازمان غذا و يدق طوربهد محل مصرف دارو يشود با یدولت یهامشمول پرداخت يیه داروک

 گردد.ینم دولت یپرداخت یهاكمکر موارد مشمول يدارو مشخص شده باشد و مصرف در سا

 یرقانونيو پرداخت غ Glaxo Smith Kline تکشر يیمحصول دارو 9 یبرا یرقانونيغ یابيبازار

 شد باعث تکشراين  ده سال توسط یدر طجعلی  یمقاالت علمتوليد و انجام تحقيقات ان و كبه پزش

ن يا زين 2010ن در سال يا برعالوهمه شود. يارد دالر جريليم 2 از شيب 2012 سال در تکشر نيا هک

مه شد و ياز محصوالتش، جر يكید يتول فرآيندالزم در  یت استانداردهايرعا عدمدليل به تکشر

 96موضوع در دادگاه، ن ياثبات ا ین موضوع پس از هشت سال مبارزه برايا تخلف دردهنده گزارش

 1.ردکافت يزه دريون دالر جايليم

                                                 

1. https://www.theguardian.com/business/2010/oct/27/glaxosmithkline-whistleblower-awarded-

96m-payout 

http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
http://www.taf.org/general-resources/top-100-fca-cases
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 pfizer ييت داروکشف تخلفات شرک ب(

مه شد. يارد دالر جريليم Bextra ،3/2ن كمس یدارو یرقانونيغ یابيعلت بازاربه pfizer يیت داروکشر

 5/51تخلف پاداش دهنده شف شد و گزارشک یمپانکن ياز فروشندگان ا يكیت توسط کن شريتخلفات ا

افتد و به یم رات اتفاقکبه يیدارو یهاتکن دست توسط شرياز ا یافت نمود. تخلفاتيدر یون دالريليم

 1.شودیم شفکفساد دهندگان گزارش كمک

 Enronت کشف تخلف شرک ج(

شف تخلفات آن در سال کسال پس از  يكه کا بود يكآمر یبزرگ انرژ یهاتکاز شر يكی انرونت کشر

ت با استفاده از کخورده شرستكش یهاو پروژهها یاردها دالر بدهيليتمان مکسته شد. ك( ورش2002)

ن يتربزرگعنوان به هک ت بودهکن شري، تخلف ایف ماليضع یدهو گزارش یز حسابداريگر یهاراه

س بخش يب رئينا 2،نزكيت توسط شرون واتکن شريشده است. تخلفات ا یمعرف یست حسابرسكش

 3.برمال گشت یمپانکن يا یتکتوسعه شر

 

 پس از کشف تخلفات اين شرکت  Enron. افت ارزش سهام شرکت 7نمودار 

 که به ورشكستگي اين شرکت انجاميد تخلفدهندگان وسيله گزارشبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:Texas state Historical Assosiation 

                                                 

1. http://www.reuters.com/article/us-pfizer-whistleblower-idUSN021592920090903 

2  . Sherron Watkins 

3. http://www.nbcnews.com/id/11839694/ns/business-corporate_scandals/t/enron-whistleblower-

tells-crooked-company 
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 UBS كشف تخلف بانک د(

 کارمند سابقن شخص، يانجام شد. ا 1لدينفکريب یگزارشات فساد، توسط بردلن يتراز مهم يكیات يدر حوزه مال

از پرداخت  یقانونريغه قصد فرار ک را يیايكبه هزاران آمر كن بانيا یرسانكمکبوده است و نحوه  UBS كبان

ميليون دالر جايزه دريافت  104علت اين اقدام به وی اطالع داده است. یاتيرا به اداره امور مال اندهات داشتيمال

 دهنده آمريكايی داده شده است.ای است که به يك فرد گزارشکرد. اين جايزه بزرگترين جايزه

به زندان وی ه کباعث شده است  كن بانيسابق ا انيمشتر ی ازيكن فرد با يا غيرقانونی البته معامله 

اين ه يسابقه علیب اقدام یبرا آوری نمود،جمع UBSيسی اطالعاتی که وی برای بانك سوئمحكوم شود. 

ون دالر به يليم 780لف به پرداخت كن تخلفات نه تنها ميبابت ا UBS كار گرفته شدند. بانکبهبانك 

در  یافكه شکار دولت گذاشت يرا در اخت يیايكه اطالعات هزاران آمركبل ،ا شديكآمر یوزارت دادگستر

 2.ديآیم س به حسابيئشور سوک كیبان یقانون محرمانگ

 

 تخلفات كسيش ريگزارش تخلف جهت افزا يسازفرهنگ. 6-2

 فرآيندت مردم در کش مشاريدر جهت افزا یسازفرهنگمنظور به یا اقدامات گوناگونيكاالت متحده آمريدر ا

مثال عنوان به د.ينمایم ت ساليشخص یساله اقدام به معرفم هريگزارش تخلفات صورت گرفته است. مجله تا

م يت سال مجله تايشخصعنوان به 2008 یمقابله با بحران مال یپس از اقدامات فدرال رزرو برا 3یبرننك

جمهور  یساسب نمود. رؤکن عنوان را يا یز پس از پناه دادن به مهاجران سورين 4لکشده است. مر یمعرف

دهنده نفر از زنان گزارش 3ه ين نشريا 2002در سال . اندهردکسب کن عنوان را يز در سال انتخابشان ايا نيكآمر

 ن موضوع دارد.يا یباال یت اجتماعيه نشان از اهمکنمود  یت سال معرفيشخصعنوان به تخلف را

  

                                                 

1  . Bradley Birkenfeld 

2. http://www.nytimes.com/2012/09/12/business/whistle-blower-awarded-104-million-by-irs.html  

3  . Ben Shalom Bernanke 

4  . Angela Merkel 
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 تخلف دهندگان . انتخاب سه تن از گزارش3شكل 

 TIMEتوسط نشريه  2002شخصيت سال عنوان به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر از يتقد یروز ملعنوان به االت متحدهيدر ا یجوال 30روز  پيشنهاد شده است که 2014از سال 

 یجوال 30در  .به تصويب رسيده است 2016در سال  شود و اين پيشنهادانتخاب  تخلفدهندگان گزارش

ن سالگرد يدر دوم ده است.يب رسياالت متحده به تصويدر ا« زنانت از سوتيقانون حما»ن ياول 1778

ت از ين قانون حمايب اوليه باعث تصوکا يكآمر یقهرمان ناشناخته ملعنوان به جشن، ساموئل شاون يا

 د.يگرد یشد، معرف تخلفدهندگان گزارش

 2نفوذی نمونهعنوان به ساخته شده است. 1یزنسوت موضوعز با ين یاديز یو مستندهاها لميف

رد کاعالم ن فرد يا 1996ل برگرفته شده است. در سا 3جفری ويگاند یه از داستان افشاگرکاست  یلميف

 یديتول یوکتنبا یعيطبب کيتر یاركو( با دستکد تنبايت تولکشر يك) 4براون و ويليامسونت که شرک

 ش داده است. ين آن را افزايوتيكزان نيم ،خود

                                                 

1. Whistleblowing 

2. The Insider (1990) 

3. Jeffry Wigand 

4. Brown & Williamson 
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. باشدیم 3آرچر دنيلز ميدلند تکشر يیر اجرايمد 2،مارك ويتاکر یداستان زندگ 1دهندهگزارش

ت در حوزه کن شريا یرقانونيغ یهاتياطالعات درباره فعالآوری جمع یبرا 4آیبیافن شخص با يا

 یالهبردارکدست داشتن در چند دليل به البته خود. نمود یاركهمنه( يآمدياس ی)نوع 5نيزيل یمتگذاريق

 .دمه شيجر، 1996در سال ز يور نکت مذکشر وم شد وكسال حبس مح 10به 

 

 شورهاکر يتخلف در سادهندگان ق گزارشيو تشو تيسوابق حما. 3

ده يب رسيمختلف به تصو یهاشورکتخلف در دهندگان ت از گزارشيق و حمايتشومنظور به هک ینيقوان

 ده است.يب رسين حوزه به تصويه در اکاست  ینياز قوان یر بخشيار گسترده است. موارد زياست بس

 

 فساددهندگان حمايت و تشويق گزارشمنظور به قوانين تصويب شدهفهرست برخي از . 4دول ج

 نام قانون شورک
سال 

 بيتصو

 Public Interest Disclosure Act 2013 (Aus. PIDA) 2013 اياسترال

 يكبلژ
September 15, 2013. – Law on the Termination of a Suspected 

Violation of the Integrity in a Federal Administrative Authority 

by a Member of his Staff, (Belgium WPA) 
2013 

 یبوسن
Law on Whistleblower Protection in the Institutions of Bosnia-

Herzegovina, (Bosnia WPA) (2014) 2014 

 اناداک
The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act 

(2006) (Canada PIDA) 2006 

 Public Interest Disclosure Act 1998 (UK PIDA) 1998 ايتانيبر

 Whistleblower Act (2006) (Ghana WPA) 2006 غنا

 مجارستان
Act CLXV of 2013 on Complaints and Public Interest 

Disclosures (Hungary PIDA) 2013 

 The Whistleblowers Protection Act, 2011 (India WPA) 2011 هند

 Protected Disclosures Act 2014 (Irish PDA) 2014 رلنديا

 The Protected Disclosures Act 2011 (Jam. PDA) 2011 ايكجامائ

 ژاپن
Whistleblower Protection Act (Act No. 122 of 2004) (Japan 

WPA) 2004 

 یره جنوبک
Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers, Act No. 

10472, Mar. 29, 2011 (Korea ACA) 2011 

 Law No. 04/L-043 on Protection of Informants (Kosovo LPI) 2011 وزووک

 ايبريل
Executive Order No. 62, Extension of Executive Order No. 43 

Protection of Whistleblower (Liberia EO) 2014 

                                                 

1. The Informant (2009) 

2. Mark Whitacre 

3  . Archer Daniels Midland 

4  . Federal Bureau Of Investigation 

5  . Lysine 
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 نام قانون شورک
سال 

 بيتصو

 Act 6104 of 13 February 2011 (Lux WPA) 2011 زامبورگکلو

 Act 711, Whistleblower Protection Act 2010 (Malaysia WPA) 2010 یمالز

 Protection of the Whistleblower Act 2013 (Malta PWA) 2013 مالت

 Witness and Protection Act 2012 (Moz. WPA) 2012 يكموزامب

 Public Disclosure Act 2000 (NZ PDA) 2000 لنديوزين

 The Work Environment Act 2005 (Norway Work Act) 2005 نروژ

 پرو
Law No. 29542, Law on Whistle-blowers’ Protection in the 

Public Sector of June 2010 (Peru WPA) 2010 

 یرومان

Romanian Law No. 571-2004, Law concerning the protection of 

personnel from public authorities, public institutions and from 

other establishments who signalize legal infractions (Romania 

WPA) 

2004 

 صربستان
2014-12-01 Law on the Protection of Whistleblowers (Serbia 

WPA) 2014 

 کیاسلوا
Act of 16 October on certain measures concerning the reporting 

of antisocial activities and on amendments to certain laws 

(Slovakia WPA) 
2014 

 یاسلوون
Integrity and Prevention of Corruption Act (Slovenia 

Anticorruption Act), Articles 23-25. (Slovenia ACA) 2010 

 Protected Disclosures Act of 2000 (S.A. PDA) 2000 یجنوب یقايآفر

 The Whistleblowers Protection Act, 2010 (Uganda WPA) 2010 اوگاندا

 االت متحدهيا
Whistleblower Protection Act of 1989 (WPA) and 48 private 

sector laws 1989 

 ايزامب
The Public Interest Disclosure (Protection of Whistleblowers) Act, 

2010 (Act No. 4 of 2010) (Zambia PIDA) 
2010 

 .های محققانيافتهمأخذ: 

 

 یشورهاک یبرا را یاهرانيسختگ الزامات زيفساد ن با مبارزه یالمللنيب یهالكپروت وها ونينوانسک

متحد  ملل سازمان ونينوانسک مثالعنوان به .نندکیم نييتع تخلفدهندگان گزارش از تيحما جهت نندهکامضا

 یشورهاک یتمام تخلف،دهندگان گزارش از تيحما نهيزم در ،(2003مصوب سال ) 1فساد مبارزه با یبرا

 با هک یشهروندان با نادرست رفتار گونههر از یريشگيپ جهت یمناسب یابزارها تا ندکیم ملزم را نندهکامضا

 .ندينما جاديا خود یقانون ستميس در نند،کیم گزارش صالحيذ مراجع به را فساد موارد تين حسن

 شنهاديپ زين ،(2000مصوب سال ) 2یفرامليافته سازمان جرائم هيعل متحد ملل سازمان ونينوانسک

 فساد گونههر هيعل هک یشاهدان از حفاظتمنظور به را یمناسب یابزارها نندهکامضا یشورهاک هک ندکیم

 در نيشاهد یبرا یديجد خانه هک است شده شنهاديپ بخش نيهم در. نندک جاديا ،اندهردک یافشاگر

                                                 

1. United Nations  Convention against Corruption (Article 33) 

2. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Article 24) 
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 .شود یريجلوگ آنها به مربوط اطالعات گونههر و شاهدان تيهو شدن برمال از و شده گرفته نظر

در کشورهای  تخلفدهندگان گزارش از تيحما و قيتشو هدف با هک ینيقوان از یبرخ خالصه

 .شودمی است در ادامه ارائه دهيرس بيتصو به مختلف

 

 اناداک. 1-3

 بيتصو به اناداک در 2007 آوريل 15 در  1(PSDPحمايت از افشا توسط کارکنان بخش عمومی ) قانون

و دهندگان ت از گزارشيژه حمايو فرآيند يكاست.  ردهک یزيرطرح را مجزا فرآيند دو قانون نيا. ديرس

 نهاد دو نيهمچن قانون نيا. پردازدیم و پرداخت پاداش یقيخاص به موارد تشو طوربه یگريد فرآيند

 .است ردهک جاديا PSDP دادگاه و 2PSIC دفتر شامل زين ديجد

 اعمال گونههر: است ردهک فيتعر گونهنيا باشند یافشاگر موضوع توانندیم هکرا  یخالف اعمال قانون نيا

سوءاستفاده  است، شده نييتع نيقوان نيا ليذ هک یمقررات گونههر اي یالتيا یهامجلس اي پارلمان نيقوان خالف

 به منجر هک یارکمک اي عمل گونههر ،یدولت یهابخش در فاحش تيريمدءسو ،یعموم یهاثروت اي بودجه از

دليل به هک یخطرات جزب) شودیم ستيز طيمح اي افراد تيامن اي یسالمت جان، یبرا مشخص خطر يك جاديا

 گونههر و است شده نييتع PSDP قانون توسط هک یمقررات از یجد انحراف ،(دارند وجود ناچار به فهيوظ انجام

 .ورکمذ تخلفات ازهريك  انجام جهت یگريشخص د به مشورت اي تيهدا

 

 اياسترال. 2-3

 خسارت فساد قيطر از 2012 و 2011 یهاسال در دالر ونيليم 370 از شيب لند،يوزين و اياسترال در

. است بوده دالر ونيليم 3 از شيب فساد پرونده هر در شده جاديا خسارت متوسط و است شده جاديا

 در مختلفهای قانونی بخشهای بسته به يیهاهيالحاق ليذ اياسترال در( زنانسوت) افشاگران از تيحما

 یستگيشا. است شده فراهم خاص یهایافشاگر یسريك طيشرا جاديا یبرا یالتيا و فدرال هيال دو

 تمام . البتهشودیم مشخص یافشاگر موضوع و توجه مورد یتيحما قانون به بسته افشاگر يك از تيحما

که در صورتی تخلفدهندگان گزارش فدرال، هيال در. شوندینم یقانون یهاتيحما مشمولها یافشاگر

 نند،ک یافشاگر مهاجران با یبدرفتار با مرتبط موضوعات اي یمل تيامن همچون یخاص موضوعات در

 .شوند روبرو حبس مكح با است نكمم

 یهایگذارهيسرما و تيامن ونيسيمک یهاتيحما شامل زنان،سوت از تيحما یبرا یفدرال یاصل ريمس دو

 .رديگیم صورت 2013سال  مصوب 4یعموم منافع یبرا یافشاگر قانون و 3ASIC اياسترال

                                                 

1  . Public Servants Disclosure Protection 

2  . Public Sector Integrity Commissioner 

3. Australian Securities and Investments Commission 

4. Public Interest Disclosure Act 
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 يره جنوبک. 3-3

 انيارفرماکازجمله  نيمتخلف هيعل هک یاشخاص از تيحما هدف با 1یجنوب رهک زنانسوت از تيحما قانون

 ق،يتعل اخراج، شامل یتيحما موارد. اجرايی شد 2011سپتامبر  30در  و یطراح اندهردک یافشاگر

 زنانسوت نيهمچن. باشدیم یافشاگردليل به ارفرماک جانب از یفشار گونههر و حقوق اي رتبه اهشک

 قانون نيهمچن. داشت خواهند زين خسارت یادعا و یبدرفتاردليل به ارفرماک از تياكش حق یموارد در

 .دهدیم پوشش زين را یخصوص بخش ،یدولت یهابخش برعالوه یجنوب رهک زنانسوت از تيحما

 

 هند. 4-3

 نيا. ديرس بيتصو به هندوستان پارلمان در 2011 سال در 2فساددهندگان گزارش از تيحما قانون

 نيمسئول توسط قدرت ازسوءاستفاده  و فساد گونههر یبررس و یرساناطالع جهت را یسازوکار قانون

 ايها پروژه در اي یدولت اشخاص توسط را تخلفات هک یاشخاص از نيهمچن. است ردهک فراهم یدولت

 استفاده،ءسو قالب در ستيبایم تخلفات. آوردیمعمل به یقانون تيحما نندک گزارش یدولت یهاسازمان

 گرفته نظر در مجازات یافک كمدر بدون و اساسیب یادعاها یبرا شوند و ثبتمديريت سوء اي فساد

 سمت حذف به تکحر برنامه از یبخشعنوان به هند نهيابکتأييد  مورد نيهمچن قانون نيا. شده است

 یامضا با 2014 یم 9 در تخلفدهندگان ت از گزارشيقانون حما .گرفت قرار شورک یراسکبرو از فساد

 .ديرس شدن يیاجرا مرحله بهجمهور رئيس

 

 يجنوب يقايآفر. 5-3

 داد نشان 3فساددهندگان گزارش از تيحما قانون ردنک يیاجرا با 2000 سال در یجنوب یقايآفر دولت

 قانون نيا. دارد را قانون یاجرا روند بر مردم نظارت از تيحما قصد و داشته ازين یهمگان یافشاگر به هک

 اخراج، برابر در ارمندانک. دهدیم قرار تيحما تحت نند،ک یافشاگر شانيارفرماک هيعل هک را یارمندانک

 هر به ديتهد گونههر اي رتبه یارتقا از ممانعت ،یاجبار انتقال گرفتن، قرار فشار تحت رتبه، تنزل ق،يتعل

 .رنديگیم قرار یقانون تيمصون تحت ورکمذ اقدامات از يك

 

 ايكجامائ. 6-3

 جامع ستميس يك قانون نيا. شد بيتصو 2011 سال مارس درا يكجامائ 4افشاهای تحت حمايت قانون

                                                 

1. Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers 

2. Whistle Blowers Protection Act 

3. The Protected Disclosures Act 

4  . Protected Disclosures 
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 از قانون نيا. ندکیم فراهم یخصوص و یدولت یهابخش در فساددهندگان گزارش از تيحما جهت
1PIDA رديگیم صورت افشاگران از یاهژيو یهاتيحما آن، مطابق است و شده یالگوبردار انگلستان .

 ارشک از ليدل نيا به و باشد داشته را آن قصد اي باشد ردهک یافشاگر یشخصکه در صورتی مثال یبرا

 اي برگرداند یقبل شغل به را شخص ديبا اي ارفرماک و شده ناعادالنه اخراج قانون مشمول شود، نارکبر

. است گرفته صورت یگريددليل به اخراج ندک ثابت بتواند هكنيا مگر دينما پرداخت را آن خسارت

 مشخص ريمس از اطالعات یافشادليل به یقانون گرديپ گونهچيه تحتدهنده گزارش شخص نيهمچن

 نشده نييتع تخلف گزارش یبرا یاهزيجا ايكجامائ نيقوان در هک داشت توجه ديبا. رديگینم قرار آن شده

 .ديآیمعمل به یقانون یهاتيحما افشاگران از و شده ليتسه یافشاگر روند صرفاً و است

 

 افغانستان. 7-3

 تيحما مسئول افغانستان یادار فساد هيعل مبارزه یاستراتژ قيتطب بر نظارت یعال اداره حاضر حال در

 نيا یادار فساد هيعل مبارزه یاستراتژ قيتطب بر نظارت قانوناين  (14) ماده در. است نندگانکافشا از

 در ايدهنده اطالع ثيح به تين حسن با یادار فساد یايقضا شفک در هک یاشخاص»: است آمده اداره

 هر از باشند، نموده هئارا را موجه كمدار و اسناد اي ،یاركهم شاهد ثيح به مه،کمحا و قيتحق انيجر

 اعطا( پاداش) افاتكمدهنده اطالع یبرا احوال حسب بوده، مصون موجهريغ رفتار و ديتهد و فشار نوع

 و خبره اهل شاهد، دهنده،اطالع تيهو یافشا»: است آمده ماده نيا «2» بند در نيهمچن .«گرددیم

 .«باشدیم ممنوع آنها تيرضا بدون كمدار و اسناد نندهکارائه

. است افشاگران از تيحما یبرا مستقل قانون يك بيتصوحال  در افغانستان پارلمان حال نيا با

 یاسيس و یاقتصاد تيحما مورد دهند، اطالع یمل یشورا به یادار فساد از هک یافراد طرح، نيا براساس

 یدادستان ژهيوبه لمسئو یهانهاد یتمام ،یمل یشورا ازسوی طرح نيا بيتصو درصورت. رنديگیم قرار

 اداره ،یادار فساد با مبارزه یقضاي و یعدل مرکز ،یمحل یهاارگان بشر، حقوق مستقل کميسيون کل،

 یملك خدمات و یادار اصالحات کميسيون و یامنيت یهاحوزه پليس، ،یادار فساد با مبارزه یعال

دهندگان اطالع از حمايت قانون طرح. دهند قرار تيحما مورد و ردهک كمک رادهندگان اطالع توانندیم

 .شد یمعرف افغانستان نمايندگان مجلس به راًياخ ،یادار فساد

 

 ايزامب. 8-3

 فساد با مبارزهمنظور به 2010 سال در 2زنانحمايت از سوت ا موسوم بهيزامب افشاگران از تيحما قانون

 در نيهمچن. ديرس بيتصو به یخصوص و یدولت یهابخش در مفاسد هيعل یافشاگر كسير اهشک و

                                                 

1  . Public Interest Disclosure Act 

2  . The Public Interest Disclosure (Protection of Whistleblowers) Act 
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 نيا فساد با مبارزه قانون ذيل زين «فساد به مظنون موارد هيعل افشاگران از تيحما» قانون 2012 سال

 یرقانونيغ اقدامات هيعل هکرا  یدهندگانگزارش از تيحما و حفاظت قانون نيا. شد بيتصو شورک

 42 بخش نيهمچن. ندکیم نيمتأ یقانونريغجويانه تالفی اقدامات گونههر برابر در دانهردک افشاگری

 ،یبدرفتار حقوق، اهشک همچون یارک یفضا در نكمم یفشارها یتمام برابر در افشاگران از قانون

 .ندکیم تيحما رتبه تنزل و یاجبار انتقال

 

 غنا. 9-3

 با مبارزه مهم ابزار يكعنوان به 2006 سال در را 1فساددهندگان گزارش از تيحما قانون غنا، پارلمان

 گونههر اي فساد با مبارزه یبرا مردم قدرت تيتقو قانون نيا بيتصو از هدف. ردک بيتصو فساد

 شده نهاده بنا دهيا نيا براساس قانون نيا. شد یمعرف شود،یم شورک شرفتيپ مانع هک یاهاستفادءسو

 فساد باشند، داشته شدن ومكمح از ترس بدون را تخلفات یافشا قدرت مردمکه در صورتی هک است

 یاجتماع خدمات تيفکي شده، تيتقو مردم اتحاد و یاركدرست به احترام شده، محدود متخلف اشخاص

 .ردک خواهد تجربه را یباالتر شرفتيپ سرعت غنا و افتهي شيافزا

 دولت به خسارت و شود ريدستگ یشخص گزارش یپ در متخلفکه در صورتی قانون نيا براساس

 شخص به دولت توسط شده گرفته پس مهيجر و خسارت اصل مجموع از درصد 10 شود، برگردانده

 .شود شتريب اي مترک شده افشا اطالعات تيفکي به بسته تواندیم زانيم نيا. رديگیم تعلق نندهکافشا

 

 اوگاندا. 10-3

 هدف با قانون نيا. ديرس شورک نيا پارلمان بيتصو به 2010 سال در 2اوگاندا زنانسوت از تيحما قانون

 و فساد از یريجلوگ و شورک یرسم مقررات و نيقوان خالف اعمال گونههر هيعل یافشاگر روند ليتسه

 قانون. است شده يیاجرا و یطراح ،یافشاگردليل به يیقضا گرديپ برابر در افشاگران از تيحما نيهمچن

. دهدیم پوشش زين را یخصوص یهابخش ،یدولت یهابخش برعالوه اوگاندا در زنانسوت از تيحما

 شخص و داده رخ قانون خالف عمل شود، برمال نندهکافشا شخص تيهوکه در صورتی قانون نيا طبق

 شد. خواهد مواجه 3نگيليش هزار 20 اي زندان سال 5 ثرکحدا مجازات با متخلف

 در نندهکافشا یبرا زين شده بازگردانده خسارات مجموع از درصد 5 معادل یپاداش قانون، نيا در

 اين قانون تصريح نيهمچن. (باشدیها ممهيجر با همراه ضرر اصل شامل خسارت) است شده گرفته نظر

 .شود پرداخت یافشاگر از پس ماه 6 تا ستيبایم نندهکافشا پاداشکند که می

                                                 

1  . Whistleblower Act (Act 720) 

2. The Whistleblowers Protection Act 

 دالر. 666تقریباً معادل  .3
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 ايبريل. 11-3

 اجرا مرحله به شورک نياجمهور رئيس یامضا با 2014 سال در هک 1ايبريل در زنانسوت از تيحما دستور اجرايی

 یبراجويانه تالفی اقدامات یتمام برابر در دستور اجرايی نيا. باشدیم یخصوص و یدولت بخش دو هر به مربوط د،يرس

 نندهکافشا به نسبت آن از خارج اي ارک طيمح در يیفشارهاکه در صورتی و نموده جاديا تيمصوندهندگان گزارش

 یناش یهاخسارت مجموع از درصد 5 معادل یپاداش نيهمچن. شودیم قائل او یبرا خسارت افتيدر حق شود وارد

 .است شده گرفته نظر دردهندگان گزارش یبرا ،اندهشد گرفته بازپس یافشاگر اثر در هک فساد از

 

 ياستيس يهاهيو توص يبندجمع

ت نظارت يشف فساد استفاده از ظرفکار كراهن يتری، اصلدهدمی المللی نشانبينهای سازمانهای گزارش

 یشف فساد، فضا را براک برعالوه سازوکارن يباشد. ایم گزارش فساد یرهايت مسيدر قالب تقو یمردم

 را در مفاسديز ،گرددیميافته سازمان ژه مفاسديود، بهاساز مف یريشگيرده و موجب پکامن ن نايمفسد

 ان راكن اميار گزارش تخلف اکو سازو وجود داردتخلف  ین در اجرايمجرم یاركاز به همينيافته سازمان

 نند.کاقدام دهنده گزارش يكعنوان به در تخلف، نندگانکتکاز مشار يكه هرکآورد یموجود به

جاد يفساد ا یدهگزارش یهافرآيندت يجهت تقومختلف های کشوره در ک يی، بسترهایلک طوربه

در  شود.یم ميتقسآنها  «قيتشو»و دهندگان از گزارش «ت و حفاظتيحما» یلکبه دو دسته  اندهشد

فلذا نياز است  ،دو بال حمايت و تشويق توجه نشده است کامل بهصورت به نظام قانونی کشور متأسفانه

 که قوانين کشور در اين زمينه اصالح گردد.

 یقانون یهاو حفاظتها تيانواع مصون یتيحما یهادر بخش دهد کهمی المللی نشانتجربيات بين

شوند، یم انجامجويانه تالفی یهازهيه با انگکرفتار ءبرابر هر نوع سودر دهندگان از گزارش یتيامن یو حت

اهش دستمزد، کمه، يخ و جريار، توبکتوانند شامل اخراج از محل یم ن موارديصورت گرفته است. ا

دهندگان ت از گزارشيحما یقانون یهاه بستهکد و ارعاب و... باشد يد(، تهدي)تبع یاجبار یهايیجابجا

کلی حمايت از صورت به نند.کیم نييت را تبيروشمند مصون یهافرآيندو  یقانون یبسترهافساد، 

 پذيرد:می به چهار صورت انجامتخلف دهندگان گزارش

 ،جويیيت در مقابل انتقامحما .1

 ،و قوانين مربوط به افترا محرمانگی .2

 ،تخلفدهندگان ندن هويت گزارشتالش برای محرمانه ما .3

 2.تخلفدهندگان تخلف برای گزارش کم کردن بار اثبات .4

                                                 

1. Extension of Executive Order No. 43 Protection of Whistleblower (Liberia EO) 

2. G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblowers, https://www.oecd.org 

/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf 

https://www.oecd.org/
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يا ادارات  هامختلف ممكن است که برای افشای برخی از اطالعات اختصاصی شرکتهای در کشور

وضع شده باشد. اين قوانين ممكن است با گزارش تخلفات در تعارض باشد به همين دليل از هايی مجازات

در مقابل قوانين مربوط به محرمانگی اند تخلفات کردهش رمشخص اقدام به گزاهای فرآيندافرادی که تحت 

خالف قوانين يا دستورهای دهنده تخلفی که اقدامش برمثال در آمريكا گزارشعنوان به .شودمی حمايت

کره جنوبی نيز از افشاگرانی  شود.می وسيله قانون حمايتدر مورد محرمانگی باشد، بهجمهور رئيس اجرايی

 کند. می مشخص اقدام کرده باشند در مقابل قوانين جلوگيری از تهمت و افترا محافظت هایفرآيندکه طبق 

اما ايجاد نهاد واسط يعنی  ،ستا روبروهايی نوع سوم و چهارم با پيچيدگیهای اجرای حمايت

 عهدهرا بر هاتخلف پيگيری پروندهدهندگان که از جانب گزارش نهاديا مردم ات حقوقی خصوصیمؤسس

اثبات های و کاهش هزينهدهندگان هويت گزارش منتج به مخفی ماندنتواند می گيرد تاحد زيادیمی

همزمان نقش تأمين مالی و صورت به دهنده فساد شود. زيرا نهاد واسط ايجاد شدهتخلف برای گزارش

 عهده خواهد داشت.فساد را بردهندگان حفظ هويت گزارش

پردازند یم فساددهندگان ق گزارشيبه تشو ،نيبخش دوم قواندهد که می المللی نشانتجربيات بين

ن و در برخی موارد، يمه از متخلفياز محل اخذ جر یقابل توجه ینقد یهاعموماً پاداش موارد نيه در اک

سوم از مجموع اصل يكز در نظر گرفته شده يشود. معموالً جوایم در نظر گرفته یف بودجه اختصاصيرد

 دهد،یم شيگزارش تخلف را افزا یهازهيه انگکن يا برعالوهز ين جوايمه تخلف است. ايرخسارت و ج

از هريك چراکه  ،دنکیم ناامنشدت به فساد را یز فضاين نيمتخلف ميان ، دریجاد سود ماديادليل به

 ه خودشان گزارش دهند.ين است علكمم یاهكفساد شب يكر در ياشخاص درگ

نبوده و  مادیهای و مشوق یقانون یمحدود به استفاده از ابزارها ینظارت مردم یهایالبته بسترساز

ن مردم با استفاده از انواع ابزارها همچون ساخت يبخش به مفهوم مبارزه با فساد در بارزش یفرهنگ یهانهيزم

 .شده است جاديو... ادهندگان ن روز گزارشييفساد، تعدهندگان ل از گزارشي، تجليینمايس یهالميف

 فساد، مهمترين نكاتی کهدهندگان رامون موضوع گزارشيارائه شده پ یات جهانيتجرببه با توجه 

و متناسب  مورد توجه قرار دادشف مفاسد کدر  یت مردميار استفاده از ظرفکسازو یست در طراحيبایم

 شرح زير است:به با آن نظام قانونی را اصالح نمود

به توسط مردم  یحقوق یو اجازه طرح دعو یثر ناظران مردمكتان استفاده از كجاد اميا .1

  ،تيمکحا نمايندگی از

 ،فساددهندگان ان ناشناس ماندن گزارشكفراهم آوردن ام .2

از اخراج، اجازه انتقال به  یري)جلوگ 1انهيجویدر برابر اقدامات تالفدهندگان ت از گزارشيحما .3

 ،و...( یتيامن یهاد، حفاظتيار جدکمحل 

                                                 

هاي اجرايي و قواعد مورد نیاز تدوين نگرديده اما روش ،برخي از اين موارد در قانون سالمت نظام اداري مطرح شده است .1

حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط نحوه اقدامات »است. در متن قانون آمده است: 
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اصل  یريگهمراه با بازپس )فساد( ن نسبت به مبلغ تخلفيمتخلف یمه دو تا سه برابريجر .4

 ،دهندهگزارش یپاداش براعنوان به (درصد 35تا  25مثال  یاز آن )برا یخسارت و در نظر گرفتن درصد

تخلف دهنده پاداش گزارشعنوان به مه متخلفيآمده از جردست به درآمد بخشی از استفاده از .5

  1،یاستفاده از بودجه دولت عدم و

 اثبات یريگيپ فرآينددر  افشاگراننده ينماعنوان به یات حقوقمؤسست يان فعالكجاد اميا .6

 منظوربه یات حقوقمؤسسبازار مبارزه با فساد شده و  یريگلكتواند باعث شیم ارکن سازوي)اجرائم 

ن خواهند ير اثبات تخلف مفسديگيپ تيمکشف فساد، از جانب حاک ینقد یهاآوردن پاداشدست به

ات مؤسسن يتوانند با سپردن مستندات خود به ایم تخلفدهندگان ن بازار گزارشيا یريگلكشد. با ش

 ،(حفظ کنندت خود را ناشناخته ي، هویحقوق

شخص ) اندهز در فساد نقش داشتيه خود نک یتوسط اشخاص یدهان گزارشكردن امکفراهم  .7

ن يظ است. اواو محف یافت پاداش براياما حق در ،ست مطابق قانون مجازات شوديبایمدهنده گزارش

امن ناشدت به افراد مختلف است یاركازمند هميه نک یاهافتيمفاسد سازمان یشود فضایم وه باعثيش

 .(گرددیميافته جمعی سازمان د تعداد تخلفاتياهش شدکار باعث کن سازويب اين ترتيشده و بد

حفظ ناشناس منظور به افشاگرانارائه شده توسط  یهاژه جهت پروندهيو یدادسراهاجاد يا .8

 ،اعمال فشار بر دادگاه و حفظ استقالل قضات عدم دهندگان،بودن گزارش

ار کن سازويا) وم در دادگاهكمح شخص )حقيقی يا حقوقی(له يوسبه ینه دادرسيپرداخت هز .9

نترل کد نشویم تخلف به دادگاه ارائهدهندگان توسط گزارش هک يیهاه تعداد دادخواستکشود یم باعث

دارند به  یريگيارزش پ یات حقوقمؤسسا يدهنده گزارش نظر بهه بنا ک يیهاگردند و تنها دادخواست

 ،(جاد تعدد پرونده در دادگاه نشونديمستند باعث اريغ یهاب گزارشين ترتيد و بدندادگاه اعالم شو

 ،یت و اعتماد عمومکش مشاريافزامنظور به شف شدهکز پرداخت شده و تخلفات يجوا یاعالم عموم .10

و  احساس خطر در مفسدينش يافزامنظور به لم و مستندي، فیارسانه یسازانياستفاده از جر .11

 ،ت مردمکمشارنيز افزايش 

 .مردمن يش فرهنگ گزارش تخلفات در بيافزامنظور به «روز افشاگران»عنوان به ین روزييتع .12

                                                 
ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی های برنامهوزارت اطالعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت

 «.آیدعمل میهشود و اقدامات قانونی الزم برای تصویب در مجلس شورای اسالمی بجمهور تهیه میرئیس

كنند در نظر كنان دولت كه به كشف فساد كمك ميهايي براي كاري تشويقارقانون سالمت نظام اد (26)نامه ماده ینيدر آ .1

پوشي است. لكن اين موارد به اندازه كافي جذاب نبوده و در مقابل آثار و تبعات گزارش تخلف قابل چشم گرفته شده است و
 ز:اين موارد عبارتند ا

 .اعطای تقدیرنامه توسط باالترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذیربط شخص حقوقی (لفا

 .اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن (ب

 .حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا باالتر در شرایط مساوی (پ

 .پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت (ت



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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 و مآخذ منابع

 االت متحدهين ايقوانالف( 

1. Whistleblower Protection Law (1778). 

2. False Claims Act (1863). 

3. Lloyd-La follette Act (1912). 

4. Federal Railroad Safety Act (1970). 

5. Clean Water Act (1972). 

6. Safe Drinking Water Act (1974). 

7. Resource Conservation and Recovery Act (1976). 

8. Toxic Substances Control Act (1976). 

9. Federal Mine Safety and Health Act (1977). 

10. Civil Service Reform Act (1978). 

11. Surface Transportation Assistance Act (1982). 

12. Military Whistleblower Protection Act (1988). 

13. Whistleblower protection Act (1989). 

14. Clean Air Act (1990). 

15. Intelligence Community Whistleblower Protection Act (1998). 

16. Defense Intelligence Community Whistleblower Protection (1998). 

17. Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act for the 21st Century (2000). 

18. Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act (2002). 

19. The Tax Relief and Health Care Act (2006). 

20. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010). 

21. Presidential Policy Directive 19 (2012). 

22. Criminal Antitrust Anti-Retaliation Act (2013). 

23. All Circuit Review Extension Act (2014). 

 شورهاکر ين سايقوانب( 

24. Public Interest Disclosure Act 2013 (Aus. PIDA(. 

25. September 15, 2013. – Law on the Termination of a Suspected Violation of the 

Integrity in a Federal Administrative Authority by a Member of his Staff, 

(Belgium WPA(. 

26. Law on Whistleblower Protection in the Institutions of Bosnia-Herzegovina, 

(Bosnia WPA) (2014 .(  

27. The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act (2006) (Canada PIDA(. 

28. Public Interest Disclosure Act 1998 (UK PIDA(. 

29. Whistleblower Act (2006) (Ghana WPA(. 

30. Act CLXV of 2013 on Complaints and Public Interest Disclosures (Hungary PIDA(. 

31. The Whistleblowers Protection Act, 2011 (India WPA(. 

32. Protected Disclosures Act 2014 (Irish PDA .(  

33. Protection of Employees (Exposure of Offenses of Unethical Conduct and 

Improper Administration) Law, 5757-1997 (Israel PEL .(  

34. The Protected Disclosures Act 2011 (Jam. PDA(. 

35. Whistleblower Protection Act (Act No. 122 of 2004) (Japan WPA .(  
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36. Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers, Act No. 10472, Mar. 

29, 2011 (Korea ACA(. 

37. Law No. 04/L-043 on Protection of Informants (Kosovo LPI(. 

38. Executive Order No. 62, Extension of Executive Order No. 43 Protection of 

Whistleblower (Liberia EO(. 

39. Act 6104 of 13 February 2011 (Lux WPA(. 

40. Act 711, Whistleblower Protection Act 2010 (Malaysia WPA(. 

41. Protection of the Whistleblower Act 2013 (Malta PWA .(  

42. Witness and Protection Act 2012 (Moz. WPA(. 

43. Public Disclosure Act 2000 (NZ PDA(. 

44. The Work Environment Act 2005 (Norway Work Act .(  

45. Law No. 29542, Law on Whistle-blowers’ Protection in the Public Sector of 

June 2010 (Peru WPA(. 

46. Romanian Law No. 571-2004, Law concerning the protection of personnel from 

public authorities, public institutions and from other establishments who 

signalize legal infractions (Romania WPA .(  

47. 2014-12-01 Law on the Protection of Whistleblowers (Serbia WPA(. 

48. Act of 16 October on certain measures concerning the reporting of antisocial 

activities and on amendments to certain laws (Slovakia WPA(. 

49. Integrity and Prevention of Corruption Act (Slovenia Anticorruption Act), 

Articles 23-25. (Slovenia ACA(. 

50. Protected Disclosures Act of 2000 (S.A. PDA(. 

51. The Whistleblowers Protection Act, 2010 (Uganda WPA(. 

52. Whistleblower Protection Act of 1989 (WPA) and 48 private sector laws 

53. The Public Interest Disclosure (Protection of Whistleblowers) Act, 2010 (Act 

No. 4 of 2010) (Zambia PIDA(. 

 و مقاالت گزارشاتج( 

54. 2012 Global Fraud Study, Report to the Nations on Occupational Fraud and 

Abuse, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2012. 

55. 2016 Annual Report to Congress on the Dodd-Frank Whistleblower Program, 

U.S. Securities and Exchange Commission. 

56. Corruption and Conflict of Interest in the European Institutions: The 

Effectiveness of Whistleblowers, Directorate General for Internal Policies, The 

European Parliament, 2011. 

57. IRS Whistleblower Program, Annual Report to the Congress, Fiscal year 2015, 

US Department of the Treasury. 

58. United Nations Convention against Corruption, United Nations Office on Drugs 

and Crime, 2004. 

 تن ذکر شده است.ساير منابع در م
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)بررسی تجربيات  مبارزه و پيشگيری از فساد برایهای مردمی استفاده از ظرفيتعنوان گزارش: 

 منتخب(کشورهای 

 
 
 

 اقتصادی مطالعات  :نام دفتر

عباس فضل رزقی، سيدل، ابوا(اميرکبيرسياستگذاری )انديشكده  احسان پرنيان :کنندگانتهيه و تدوين

 پرهيزکاری

 سيدعلی روحانی ،محمد جالل ،جليل محبی علمي: انناظر

)نماينده تهران، ری،  صادقی محمود ،ی نقندر )نماينده چناران و بينالود(محمد دهقان :انمتقاضي

 شميرانات، اسالمشهر و پرديس(

 علی روحانیسيد: تخصصي ويراستار
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7. whistleblower 
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